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GF Pharma F.M.B.A.

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

GF Pharma F.M.B.A.
Strandvejen 59
2100 København Ø
Hjemsted: København
CVR-nr.: 32 21 32 86
Regnskabsår: 0101 - 31.12

Bestyrelse

Michael Jappe
Claus Thomsen
Ole Feddersen
Vagn Møller
Michael Sonny Lundbirk
Frank Kruse Nielsen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revrsronspartnerselrkab
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GF Pharma F.MB.A.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 for GF Pharma

F.M.B.A..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01 .01.19 - 31.12.19.
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Ole eddersen

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 19. februar 2020

Forriiand

y
Vagn Møller

ti «.,
Michael Sonny Lundbirk Kruse Nielsen

4



GF Pharma F.M.B.A.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i GF Phanna FM.B.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GF Pliarma F.M.B.A. for regnskabsåret 0101.19 - 31.12.19,

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bïllede af foreningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 01.01.19 31.12.19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af

årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale

etiske regler for revisorer (IE$3A’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og

krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til

at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt

at udarbejde åxsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre

ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet rea

listisk alternativ end at gøre dette.
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GF Pharma F.M.B.A.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revfsïonen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi

sionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men

er ikke en garantï for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække

væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forven

tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak

tion på disse risici samt opnår revisionslievis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne

grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forår

saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet

besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udar

bejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions

bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe

betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er

en væsentlig usikkerhed, skal vii vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysnin

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi

cere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået

frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan

dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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GF Pharma F.M.BA.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio

ner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, her

under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarlius, den 19. februar 2020

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-ni. 32 89 54 68

Klaus Kristiansen Jesper Birn

Statsaut. revisor Statsaut. revisor
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GF Pharrna F.M.B.A.

Note

GEIERHOLm
VI SEABER BALANCE

Resultatopgorelse

1.318.114

-1.219.300

98.814

-107.400

-8.586

80.802
-20.708

60.094

51.508

939.148

-751.514

187.634

-90.900

96.734

41.365
-158.947

-117.582

-20.848

-1.486

-22.334

2019
DKK

2 Nettoomsætning

Andre eksterne omkostninger

Bruttofortjeneste I (7,5% - 20,0%)

2018
DKK

3 Personaleomkostninger

Resultat for finansielle poster

6 Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Finansielle poster i alt

Resultat før skat

Skat af årets resultat 0

Årets resultat 51.508

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 51.508 -22.334

I alt 51.508 -22.334
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GF Pharma F.M.B.A.

Balance

Note

AKTIVER

31 .12.19 31.12.18

DKK DKK

58.209
1.474

59.683

275.984
264.688

1023625

1.564.297

746.170

746.170

2370.150

2.370.150

82.423
0

82.423

296.062
271.024
960.454

1.527.540

700.165

700.165

2.310.128

2.310.128

7 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavende selskabsskat

Tilgodehavender i alt

Aktier og anparter
Obligationer
Investeringsbeviser

Værdipapirer og kapftalandele i alt

Indestående i kreditinstitutter

8 Likvide beholdninger i alt

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt
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GF Pharma F.M.B.A.

Balance

Note

PASSIVER

31.12.19 31.12.18

DKK DKK

735.576
1.430.730

2.166.306

0
203.844

203.844

203.844

2.370.150

735.576
1.379.222

2.114.798

1.486
193.844

195.330

195.330

2.310.128
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Virksomhedskapital
Overført resultat

Egenkapital i alt

$elskabsskat
9 Anden gæld

Kortfrfstede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt
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GF Pliarma F.M.B.A.

Egenkapitalopgørelse

Virksomheds- Overført

Beløb i DKK kapitai resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 - 31.12.18

$aldopr. 01.01.18 735.576 1.401.556

Forslag til resultatdisponering 0 -22.334

$aldopr. 31.12.18 735.576 1.379.222

Egenkapitalopgørelse for 01.01.19 - 31.12.19

Saldopr. 01.01.19 735.576 1.379.222

Forslag til resultatdisponering 0 51.508

$aldopr. 31.12.19 735.576 1.430.730
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GF Pliarma F.M.B.A.

Noter

1. Væsentligste aktiviteter

Foreningskiubben GF Pliarma er en forsikringsforening under GF Forsikring AIS. Det er GF

Forsikring A/S der holder tilladelsen til at drive forsikringsvirksomhed.

Foreningens akriviteter består af formidling af forsikringer til sin målgruppe, jævnfør vedtæg

ter samt kundepleje.

GF Pharma opererer på det danske marked med forretningsmæssig base i København Ø.

2019 2018
DKK DKK

2. Nettoomsætning

Nettoomsætning 410.465 375.733

Omsætning SOS Dansk Autohjælp 161.479 76.683

Provision GF Admimstrationsselskabet 746.170 486.732

Ialt 1.318.114 939.148

3. Personaleomkostninger

Bestyrelseshonorar 107.400 90.900

Ialt 107.400 90.900

4. Salgsomkostninger

Gaver og blomster 14.367 16.324

Ialt 14.367 16.324
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GF Pharma F.M.B.A.

Noter

2019 2018
DKK DKK

5. Admïnistrationsomkostninger

Telefon og internet 0 5.952

Porto og gebyrer 7.985 2.623

Revisorhonorar 42.500 30.500

Forsikringer samt SOS Dansk Autohjælp 206.333 80.143

Admïnistrationsomkostninger 28.257 65.716

Øvrige projekter 76.927 30.685

Bestyrelsesmøder 65.058 68.944

Udvalgsmøder 1.392 1.446

Administration GF Administrationsfællesskabet 756.795 410.763

Transportudgifter 19.686 38.418

Ialt 1.204.933 735.190

6. Finansiefle indtægter

Renter, obligationer 1.835 2.654

Udbytte, investeringsbeviser 6.676 38.711

Urealiseret kursgevinst, værdipapirer 72.291 0

Ialt 80.802 41.365

7. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavende GF Forsikring 58.209 82.423

Ialt 58.209 82.423

I3EJERHOLm
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GF Pharma F.M.B.A.

31.12.19
DKK

Noter

31.12.18
DKK

8. Likvide beholdninger

Kapitalkonto Danske Bank 0 343.073

Driftskonto Danske Bank 0 1.946

Nordea 746.170 355.146

Ialt 746.170 700.165

9. Anden gæld

Gæld til bestyrelse 10.000 0

Skyldigt indskud 105.200 105.200

Medlemsindskud 63.644 63.644

Afsat revisor 25.000 25.000

Ialt 203.844 193.844
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GF Pharma F.M.5.A.

Noter

10. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn

skabsklasse B med tilvalg at bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålidehgt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtel

sens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-

pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt

regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til fomdsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER

For sammenslutninger at virksomheder underlagt den samme interesses kontrol anvendes

sammenlægningsmetoden. Sammenlægningen anses for gennemført med tilbagevirkende

kraft med tilpasning af sammenligningstal.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætmng samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende salg at tjenesteydelser indregnes i takt med levering at tjeneste

ydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien at det fastsatte vederlag ekskl. moms

og afgifter opkrævet på vegne at tredjemand samt med fradrag af rabatter.

GEIERHOLm
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GF Phanna F.M.B.A.

Noter

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, admï

nistration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivnin

ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og

tab på andre værdipapirer og kapitalandele mv.

Skat af årets resultat

Foreningen er selvstændigt skattepligtig alene al det forholdsmæssige resultat, der relaterer

sig til omsætningen af ikke-medlemmer.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodeliavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse al tab.

Nedskrivninger til imødegåelse al tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdmnger.

IERHOL
VI SKABER BALANCE

16



GF Phamia F.M.B.A.

Noter

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforplïgtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl

dens pålydende værdi.
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